Opće odredbe i uvjeti nabave i suradnje s KING ICT d.o.o. i povezanim
poduzećima

1. Opći uvjeti suradnje s dobavljačima i poslovnim partnerima
Svrha ovog dokumenta je pružiti svim potencijalnim Ponuditeljima nužan uvid u prirodu
zahtjeva i samih projekata Nabave poduzeća KING ICT d.o.o. i povezanih poduzeća, s ciljem
dobivanja što konkurentnijih i inovativnijih ponuda.
Odredbe ovog dokumenta primjenjuju se na sve narudžbe i ugovore u kojima se kao
ugovorna strana pojavljuje trgovačko društvo KING ICT d.o.o. i/ili povezana poduzeća, osim
ako u samim narudžbenicama i/ili ugovorima nije drugačije navedeno.
Dokument je podložan jednostranoj izmjeni od strane tvrtke KING ICT d.o.o., a aktualna
verzija ovog dokumenta dostupna je za preuzimanje putem službene internet stranice tvrtke
KING ICT d.o.o. .
U cilju lakšeg pregleda dokumenta, KING ICT d.o.o. i povezana poduzeća u pojedinim će se
elementima ovog dokumenta zamijeniti izrazom Naručitelj, dok će izraz Ponuditelj
označavati pravnu i/ili fizičku osobu koja je nositelj ponude i/ili ugovorna strana u bilo kojoj
ponudi, odnosno ugovoru o poslovnoj suradnji sa tvrtkom KING ICT d.o.o. i/ili povezanim
poduzećima.
Sva dokumentacija poslana uz Poziv na dostavu ponuda Naručitelja smatra se poslovnom
tajnom i s njom je potrebno postupati na odgovarajući način, bez obzira na komercijalni
ishod pojedinog Poziva na dostavu ponuda (prihvaćanje ili odbijanje ponude pojedinog
Ponuditelja).
Naručitelj zadržava pravo na:







Jednostran prihvat ili odbijanje pojedine ili svih zaprimljenih ponuda;
Jednostranu ocjenu prikladnosti ponuda i odluku koja će ponuda/Ponuditelj biti
pozvani u daljnje faze procesa ugovaranja;
Jednostranu dopunu ili brisanje, odnosno modifikaciju inicijalno komuniciranog
opsega i parametara projekta nabave;
Diskvalifikaciju Ponuditelja koji zakasni ili preda nepotpunu ponudu i traženu
popratnu dokumentaciju;
Otkazivanje ovog poziva na dostavu ponuda, kao i ponovno izdavanje istog za isti ili
izmijenjeni opseg projekta;
Jednostranu izmjenu predloženih parametara, vremenskog rasporeda, kao i
strukture i sadržaja poziva na dostavu ponuda iz bilo kojeg razloga.

Ukoliko tekstom poziva na dostavu ponuda ili popratnim dokumentom nije drugačije
utvrđeno, ponderi za vrednovanje dostavljenih ponuda su:
1. Omjer ponuđene vrijednosti i cijene ponude;
2. Posjedovanje ISO 9001, 14001, 27001, 20000 ili ekvivalentnih certifikata, kao i
usklađenost poslovanja s ITIL najboljim praksama (priložiti scan certifikata ponudi)
3. Iskustvo i reference na projektima u području predmeta nabave i/ili ostalim
relevantnim djelatnostima;
4. Važeći ugovori s osiguravateljskim kućama u skladu sa zahtjevima i opsegom predmeta
nabave;
5. Sukladnost, odnosno spremnost Ponuditelja na prilagodbu vlastitih resursa projektu,
odnosno poslovnom modelu i svim relevantnim smjernicama i dokumentima koji
definiraju suradnju sa Naručiteljem;
6. Kvaliteta i obuhvat usluga podrške i jamstava;
7. Potencijal za dugoročnu, partnersku suradnju i razvoj poslovanja;
8. Inovacijski potencijal Ponuditelja u relevantnom području nabave;
Ponuditelj se slanjem ponude na bilo koji poziv na dostavu ponuda Naručitelja smatra
obaviještenim kako postoji mogućnost da Naručitelj ugovori predmet nabave ovog poziva na
dostavu ponuda na bazi bilo koje inicijalno dostavljene ponude, te na taj način stimulira što
bolju procjenu zahtjevnosti projekta od strane Ponuditelja, kako bi incijialno poslana Ponuda
bila najpovoljnija u smislu omjera cijene, kvalitete i rokova isporuke proizvoda i/ili usluga koje
Ponuda sadrži.
Sve troškove vezane uz izradu, slanje i eventualne modifikacije Ponude snosi sam Ponuditelj.
Slanjem ponude na ovaj poziv na dostavu ponude Ponuditelj je suglasan i sa slijedećim:
a) Ponuditelj i predstavnik Ponuditelja proučili su sadržaj poziva na dostavu ponuda,
prihvaćaju i razumiju uvjete istog, te se ne nalaze u sukobu interesa.
b) Ponuditelj se obvezuje da neće aktivno niti pasivno, izravno niti neizravno
sudjelovati u bilo kojem obliku podmićivanja, povredi temeljnih prava svojih
suradnika ili u radu djece. Ponuditelj preuzima odgovornost za zdravlje i sigurnost
svojih zaposlenika na radnom mjestu, poštivanje zakona o zaštiti okoliša, te na
najbolji mogući način potiče i zahtijeva pridržavanje kodeksa ponašanja kod svojih
dobavljača.
c) Ponuditelj se obvezuje da će, u slučaju angažiranja radnika iz drugih zemalja,
preuzeti punu odgovornost za ishodovanje svih potrebnih zakonskih, stručnih i
ostalih relevantnih dozvola, certifikata, prijava i slično, s ciljem osiguravanja
nesmetanog odvijanja isporuke predmeta nabave iz poziva na dostavu ponuda u
cijelosti.
d) Prilikom isporuke robe i usluga Ponuditelj mora ispuniti sve pravne zahtjeve
vezane uz uvoz, izvoz, carinu i vanjsku trgovinu i ishoditi potrebne dozvole, osim
ako je prema relevantnom propisu ili Uredbi za ishođenje potrebnih dozvola
odgovoran Naručitelj ili treća osoba. U tom slučaju Ponuditelj je bez odgađanja
dužan obavijestiti Naručitelja o takvoj situaciji, te rokovima i obvezama koje je
potrebno preuzeti.

e) Ponuditelj se obvezuje izvršiti sve potrebne organizacijske upute i mjere, osobito
na području zaštite objekta, sigurnosti poslovnih partnera, radnog osoblja i
informacija, ambalaže i transporta, kako bi osigurao sigurnost u lancu nabave u
skladu sa zahtjevima odgovarajućih međunarodno priznatih inicijativa, te sukladno
najboljim praksama standarda ISO 9001, 14001, 20000 te 27001, bez obzira na to
posjeduje li certifikat ovlaštenog certificirajućeg subjekta za iste.
f) Cijene i uvjeti nabave koje je Ponuditelj naveo u svojoj ponudi dobiveni su na
temelju nezavisne analize i analize tržišta i internih poslovnih kapaciteta
Ponuditelja,
te
Ponuditelj
nije
koristio
sredstva
i
metode
narušavanja/ograničavanja tržišne konkurencije prilikom formiranja istih i dostave
ponude.
g) Cijene navedene u ponudi Ponuditelja smatraju se poslovnom tajnom, te je
Ponuditelj obvezan na povjerljivost u komunikaciji s potencijalnim konkurentima,
dobavljačima i sl., kako iste ne bi bile komunicirane niti jednoj trećoj strani kojoj ta
informacija nije izravno potrebna za realizaciju predmeta nabave u dostavljenom
pozivu na dostavu ponuda.
h) Ponuditelj izjavljuje kako do donošenja konačne odluke o nabavi predmeta iz
dostavljenog poziva na dostavu ponuda neće ni na koji način utjecati na sadržaj i
uvjete ponuda drugih pristiglih ponuda na isti poziv na dostavu ponuda.
Ponuditelj također izjavljuje kako neće ni na koji način tražiti od zaposlenika ili zastupnika
tvrtke Naručitelja, kao ni tvrtki povezanih ili u sklopu M SAN Grupe d.d. i/ili osoba na bilo koji
način povezanih s njima, bilo kakve informacije vezane uz sadržaj ponuda drugih Ponuditelja
ili vezane uz ponudu koju je predao.
Ponuditelj ne smije započeti s radom na projektu (ili s bilo kojim daljnjim pripremnim
radnjama) prije nego što za isto dobije službenu, potvrđenu SAP narudžbenicu ili ugovor
potpisan od strane ovlaštenih zastupnika Naručitelja.
Naručitelj zadržava pravo opozvati narudžbenicu, za što ne mora platiti nikakvu naknadu osim
ako od Ponuditelja nije primio urednu potvrdu narudžbe u razumnom roku, ali ne kasnije od
14 dana nakon datuma narudžbe. Smatra se da je opoziv bio pravovremen ako je obavijest o
istom Ponuditelju poslana prije nego što je Naručitelj primio potvrdu narudžbenice.
Ako potvrda narudžbenice odstupa od narudžbe, Ponuditelj mora u potvrdi narudžbenice
jasno navesti sva takva odstupanja. Naručitelj je obvezan izvršiti obveze prema tom
odstupanju samo ako je za to dao svoju izričitu pisanu suglasnost. Naručiteljevo bezuvjetno
prihvaćanje isporuke robe, odnosno usluga koje isporučuje Ponuditelj ne smatra se
prihvaćanjem takvog odstupanja.
Opći uvjeti Ponuditelja nisu obvezujući za Naručitelja, osim ako je Naručitelj dao svoju pisanu
potvrdu prihvaćanja. Bilo kakvo Naručiteljevo upućivanje u narudžbi na dokumente ponude
Ponuditelja ne smatra se prihvaćanjem uvjeta Ponuditelja.
Naručitelj nije obvezan prihvatiti ekonomski najpovoljniju ponudu, niti ući u ugovorni odnos
s bilo kojim Ponuditeljem na temelju ovog poziva na dostavu ponuda ili bilo kojeg povezanog
dokumenta.

Naručitelj zadržava pravo na jednostranu izmjenu specifikacije i/ili cjelokupnog opsega
proizvoda i/ili usluga na koje se odnosi ovaj poziv na dostavu ponuda, kao i pravo na
odustajanje od procesa nabave proizvoda i/ili usluga obuhvaćenih ovim pozivom na dostavu
ponuda u bilo kojem trenutku.
Iako se informacije koje sadrži ovaj poziv na dostavu ponuda smatraju točnima u trenutku
izdavanja istog, Naručitelj ne prihvaća odgovornost za eventualna odstupanja u preciznosti i
prikladnosti definiranja sadržaja i potpunosti opsega poziva, te ne daje nikakva jamstva za
navedeno. Sudjelovanjem u ovom pozivu na dostavu ponuda, Ponuditelj se odriče bilo kakvih
potraživanja ili prijenosa odgovornosti prema Naručitelju, te je u dobroj vjeri dužan upozoriti
Naručitelja na eventualne nepreciznosti, neprikladnosti i nepotpunosti poziva na dostavu
ponuda i/ili popratne dokumentacije, ukoliko iste uoči.
Sva dokumentacija priložena ponudi Ponuditelja, kao i sadržaj iste, prelaze u vlasništvo
Naručitelja u svrhu analize prikupljenih ponuda, kao i za pregovore s drugim Ponuditeljima.
Za odstupanje od navedenog Ponuditelj je dužan zatražiti pismeno odobrenje od strane
Naručitelja.
Naručitelj očekuje od svih potencijalnih Ponuditelja da posluju u skladu s načelima struke, kao
i najboljim praksama iz relevantnih sektora djelatnosti, ali i u skladu sa svim važećim pravnim
i strukovnim normama i uredbama o održivom poslovanju i zaštiti okoliša (sukladno ISO
14001).

2. Povjerljivost i zaštita podataka
Ponuditelj se obvezuje da neće otkrivati povjerljive informacije koje se odnose na Naručitelja
ili predmet ugovora, a koje je zakonito stekao u vezi s narudžbom i/ili kroz kontakt sa
zaposlenicima Naručitelja, osim ako takve informacije postanu općepoznate ili Ponuditelj
dođe u njihov posjed drugim zakonitim načinom.
Ponuditelj se obvezuje na očuvanje povjerljivosti gore navedenih informacija i podataka od
trenutka primitka natječajne dokumentacije, tijekom cjelokupnog trajanja projekta (ukoliko
se ponuda prihvati od strane Naručitelja), te minimalno 5 godina od datuma za koji je
Naručitelj pismeno potvrdio kao datum završetka projekta i/ili ispunjenja svih ugovornih
obveza Ponuditelja po istom.
Nadalje, Ponuditelj se obvezuje na povjerljivost u pogledu rezultata ili djelomičnih rezultata
koje je dobio prilikom ispunjenja narudžbe te ih smije koristiti isključivo za ispunjenje važeće
narudžbe. Ako Ponuditelj angažira treću osobu za ispunjenje svojih ugovornih obveza,
preuzima i odgovornost i jamči za obvezivanje dotične treće osobe na minimalno istu razinu
povjerljivosti.
Gore navedeno vrijedi i za osobne podatke koji se odnose na Naručitelja, povezana društva ili
neku treću osobu (uključujući i klijente, te dobavljače Naručitelja), informacije prema članku
2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (službeno glasilo "Narodne novine", br. 103/03, 118/06

i 41/08, 130/11, 106/12) ili članku 455. Zakona o tržištu kapitala (službeno glasilo "Narodne
novine", br. 146/08, 74/09, 54/13), kao i povjerljive informacije navedene u Uredbi 2016/679
Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osobnih podataka (GDPR) od 27. travnja 2016., a koja
stupa u punu primjenu s 25.05.2018., u čiji posjed Ponuditelj dođe u kontaktu sa
zaposlenicima i/ili zastupnicima Naručitelja.
Osobni i ostali povjerljivi podaci se mogu koristiti radi izvršenja ugovornog odnosa te se ne
mogu koristiti u druge svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka druge strane, osim
ako nije drugačije propisano važećom regulativom Republike Hrvatske. Osobnim podatkom
smatra se svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja
se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi
izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja
specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
Ostalim povjerljivim podacima smatraju se, među ostalima, i bilo koji podaci obrađeni u svrhu
prijenosa komunikacije elektroničkom komunikacijskom mrežom ili u svrhu obračuna i
naplate troškova. Obveza čuvanja tajnosti osobnih i ostalih povjerljivih podataka ostaje na
snazi trajno.
Ponuditelj se obvezuje štititi takve podatke i ne dopustiti da se one ustupe trećim osobama,
te svoje zaposlenike koji rade na povezanim zadacima obvezati na odgovarajuću razinu
povjerljivosti.

3. Isporuke roba i usluga, rokovi i ostale preuzete obveze
Ponuditelj izjavljuje da tarife i cijene navedene u ponudi obuhvaćaju sve povezane troškove
za njihovo izvođenje i isporuku u smislu cjelokupne realizacije predmeta nabave, te se
naknadni zahtjevi za stavke koje nisu navedene u ponudi neće uvažiti.
Ponuditelj se obvezuje navesti sve podizvođače/poddobavljače u svojoj ponudi, kao i opseg i
cijenu njihovog sudjelovanja u ponudi.
Ponuditelj može koristiti podizvođače za obavljanje svih ili dijela svojih obaveza sukladno
narudžbi/ugovoru s Naručiteljem samo ukoliko je prethodno dobio pismeno odobrenje od
Naručitelja.
Podizvođači i/ili poddobavljači Ponuditelja smatraju se njegovim izvršiteljima.
Ugovor/suradnja se sklapa s tvrtkom-Ponuditeljem, te će se on smatrati odgovornim za
izvršenje svih aspekata ugovora. U slučaju angažmana podizvođača/poddobavljača Ponuditelj čije su ponude oni dio preuzima odgovornost za sve njihove aktivnosti kao i
rezultate njihovog rada.

Angažman pojedinih poddobavljača koje Ponuditelju pozivom na dostavu ponuda ili na
ekvivalentan način može propisati Naručitelj (kao i komercijalni i/ili ostali uvjeti istog, koje
Naručitelj može izravno ugovoriti s poddobavljačem) regulirat će se sukladno odredbama
ovog dokumenta, a osobito odredbama koje se odnose na angažiranje
poddobavljača/podizvođača, osim ako narudžbenicom, ugovorom ili drugim pisanim putem
nije izričito drugačije definirano od strane Naručitelja.
Kako Naručitelj načelno ne stupa izravno u ugovornu poslovnu suradnju s
poddobavljačima/podizvođačima Ponuditelja, temeljem istog ne snosi ni odgovornost niti
preuzima bilo kakve obveze koje Ponuditelj sa navedenim podizvođačima/poddobavljačima
formalnim i/ili neformalnim putem ugovori.
U slučaju da Ponuditelj u sklopu svoje ponude obuhvati i komponente i/ili proizvode za čiju
prodaju i/ili distribuciju nije ovlašten, Ponuditelj snosi cjelokupnu odgovornost i trošak u
slučaju da je potrebna zamjena, servis, popratna edukacija, održavanje ponuđenih
komponenata i/ili proizvoda i slično, i to minimalno u skladu s kvalitetom usluge (SLA) koju
nudi originalni proizvođač (OEM) ili ovlašteni zastupnik istog.
Ponuditelj, ukoliko bude odabran kao dobavljač predmeta nabave, obvezuje se da će u
procesu isporuke proizvoda/usluge za koje je odabran slijediti ključne pokazatelje razine
kvalitete usluge (SLA’s), kao i ključne pokazatelje uspješnosti (KPI’s), određene od strane
Naručitelja u pozivu na dostavu ponuda, kao i u popratnim dokumentima/specifikaciji
projekta (ukoliko isti postoje).
Primitak ili privremena uporaba isporučene robe i usluga ili plaćanja za iste ne predstavljaju
prihvaćanje ili odricanje od ostalih prava koja pripadaju Naručitelju. Potvrda primitka koju
izdaju zaposlenici i/ili osobe ovlaštene od strane Naručitelja ne predstavljaju Naručiteljevo
konačno prihvaćanje isporučene robe i/ili usluga, te se time ne umanjuju ostala prava
Naručitelja koja mu po bilo kojoj zakonskoj ili stručnoj osnovi pripadaju.
Roba se preuzima i u razumnom roku nakon primitka pregledava kako bi se ustanovilo je li
cjelovita i sadrži li vidljive nedostatke. Ako se tokom pregleda ustanovi da dijelovi isporučene
robe ne ispunjavaju zahtjeve Naručitelja ili ne zadovoljavaju standard i/ili opseg kvalitete
definirane i prihvaćene u ponudi Ponuditelja, Naručitelj može u potpunosti odbiti isporučenu
robu i/ili usluge. Naručitelj će u tom slučaju u najkraćem mogućem roku obavijestiti
Ponuditelja o otkrivenim nedostacima, te na taj način zatražiti što skorije uklanjanje istih.
Naručitelj može od Ponuditelja tražiti da ili odmah ispravi nedostatke utvrđene tokom gore
navedenih pregleda, kao i u toku jamstvenih rokova, na trošak Ponuditelja, ili da u utvrđenom
roku osigura robu i usluge bez nedostataka. Naručitelj je ovlašten potraživati sve troškove koji
nastaju u vezi ispravljanja nedostataka, npr. troškove montaže i uklanjanja. Ponuditelj mora
nadoknaditi Naručitelju sve troškove inspekcije ako je inspekcijom utvrđeno da postoje
nedostaci. U slučaju predstojeće opasnosti, npr. kako bi izbjegao vlastitu povredu, ili ako
Ponuditelj ne ispravi nedostatke u razumnom roku, Naručitelj ima pravo od trećih osoba
nabaviti proizvode bez nedostataka, bez prethodne obavijesti i ne dovodeći u pitanje njegova
potraživanja na osnovu jamstva prema Ponuditelju ili popraviti ili dati na popravak trećoj
strani robu s nedostacima na trošak Ponuditelja.

Ponuditelj se obvezuje Naručitelju u cijelosti isplatiti troškove za takve popravke, čak i ako oni
premašuju trošak popravka prema ponudi Ponuditelja.
Ponuditelj mora obeštetiti i osloboditi od odgovornosti Naručitelja za sporove koji proizlaze
iz povrede prava na patent, autorskog prava, zaštitnog znaka ili registriranog dizajna te jamči
Naručitelju neograničenu uporabu isporučenog proizvoda i/ili usluge, te pripadajućih
autorskih prava. Ne dovodeći u pitanje druge obveze, Ponuditelj će obeštetiti i osloboditi od
odgovornosti Naručitelja za sva potraživanja na temelju odgovornosti za proizvode, a koje
imaju treće osobe prema Naručitelju kao posljedicu nedostataka na proizvodima koje
isporučuje Ponuditelj. Ponuditelj se obvezuje Naručitelju nadoknaditi troškove koji nastaju u
vezi s obranom od takvih potraživanja ili u vezi s obvezom na popravak neispravnih proizvoda.
Ponuditelj će na zahtjev Naručitelja u najkraćem roku dati dovoljno dokaza da je za ove rizike
poduzeo adekvatne mjere osiguranja.
Ponuditelj se obvezuje u razdoblju od 10 godina nakon zadnje isporuke na zahtjev Naručitelja
bez odgode staviti na raspolaganje imena dotičnih proizvođača, uvoznika, poddobavljača,
najkasnije dva tjedna nakon takvog zahtjeva. Nadalje, Ponuditelj je Naručitelju bez odlaganja
dužan staviti na raspolaganje odgovarajuće dokaze poput proizvodnih zapisa i dokumenata u
kojima se navode serije proizvodnje i isporuke i/ili datum proizvodnje ili isporuke gore
navedenih proizvoda.
Postrojenja ili proizvodi koje nudi, odnosno isporučuje Ponuditelj moraju imati potrebne
sigurnosne značajke i zadovoljavati važeće sigurnosne standarde (pogotovo sigurnosne
standarde na lokaciji u slučaju postrojenja i/ili dijelova istih). U svakom slučaju poštuju se
trenutno važeća tehnička pravila, kao i važeće direktive EU, hrvatski zakon o općoj sigurnosti
proizvoda i bilo koje odredbe (u aktualnom, važećem izdanju) koje se temelje na istima, kao i
trenutno važeća verzija propisa europski standardi, hrvatski standardi i druga slična pravila.
Postrojenja, sustavi ili proizvodi koje nudi, odnosno isporučuje Ponuditelj moraju imati oznake
CE koje zahtijevaju važeće direktive EZ i hrvatsko zakonodavstvo.
Po isporuci, Ponuditelj predaje Naručitelju izjave o sukladnosti EZ-a zajedno s kratkim
tehničkim opisima, kao i upute i zahtjeve za ugradnju, ako je to potrebno. Osim toga,
Ponuditelj mora pravovremeno obavještavati Naručitelja o promjenama u materijalima,
proizvodnim postupcima, dijelovima poddobavljača i izjavama o sukladnosti EZ-a. Prilikom
isporučivanja opreme koju će sklapati Naručitelj ili treća strana, Ponuditelj u potrebnoj mjeri
predaje Naručitelju svu potrebnu dokumentaciju, uključujući rasporede sklapanja, liste
podataka, upute za ugradnju, upute za preradu, skladištenje, upravljanje i održavanje, popise
rezervnih i nepotrošnih dijelova itd. Isporučeni proizvodi moraju biti označeni na hrvatskom
jeziku i – ukoliko Naručitelj zatraži – na drugim jezicima. Zahtjevi i upute za upravljanje moraju
biti u dva primjerka: na hrvatskom jeziku i – ukoliko Naručitelj zatraži – na drugim jezicima.
Naručitelj zadržava pravo tražiti dokaz Ponuditeljevog sustava provjere kvalitete, kao i
popratnu dokumentaciju o izvršenim provjerama kvalitete i u bilo koje doba provesti
nadzornu provjeru na lokaciji Ponuditelja. Ponuditelj isplaćuje naknadu Naručitelju za
troškove nadzorne provjere, ako se tijekom provjere pronađu nedostaci u sustavu kontrole
kvalitete ili greške u dokumentaciji provjera kvalitete.

Osim ako nije izričito dogovoreno drugačije, rok za isporuku robe ili usluge počinje teći na dan
narudžbe. Ako takav rok nije dogovoren, Ponuditelj mora bez odgode isporučiti robu ili usluge.
Dan koji će se smatrati isporukom robe bit će datum primitka na lokaciji koju navodi
Naručitelj. Ako isporuka uključuje postavljanje, montažu i/ili dodatne usluge, dan koji će se
smatrati isporukom bit će datum primopredaje naveden na primopredajnom zapisniku,
potpisanom od strane Naručitelja. U slučaju predvidivog kašnjenja isporuke, Ponuditelj će o
tome bez odlaganja obavijestiti Naručitelja i u vezi toga zatražiti odobrenje. U tom slučaju rok
za isporuku robe ili usluga produžit će se samo ako je Naručitelj izričito prihvatio takvo
produženje u pisanom obliku.
Roba, materijal i dijelovi koje dobavlja Naručitelj u svrhu realizacije projekta ostaju u
vlasništvu Naručitelja i treba ih bez naknade zasebno skladištiti, označiti i njima upravljati u
duhu dobrog gospodara. Na zahtjev Naručitelja, Ponuditelj potvrđuje primitak materijala
kojeg dobavlja Naručitelj. Ponuditelj taj materijal može koristiti samo u svrhu izvršavanja
Naručiteljevih narudžbi. Ponuditelj isplaćuje naknadu Naručitelju za smanjenje vrijednosti i
gubitak. Isključuju se potraživanja Ponuditelja za odštetu u slučaju zakašnjele dostave takvog
materijala kao i bilo koje pravo na zadržavanje.
Ponuditelj će bez naknade dostaviti nacrte i tehnička rješenja kada je to potrebno. Svi alati,
obrasci, uzorci, modeli, profili, nacrti, standardni listovi sa specifikacijama, predlošci za
tiskanje i materijali koje dostavi Naručitelj, kao i svi materijali proizašli iz toga ostaju
Naručiteljevo vlasništvo i bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja neće biti dostupni
nijednoj trećoj strani niti se koristiti u bilo koje druge svrhe osim onih dogovorenih ugovorom.
Alati, uzorci, itd. koji su proizvedeni o Naručiteljevom trošku postaju njegovo vlasništvo po
plaćanju. Svi alati i odgovarajući pomoćni uređaji, u širem smislu riječi, jasno su označeni kao
Naručiteljevo vlasništvo i zaštićeni od neovlaštenog pristupa ili uporabe ili se održavaju i
popravljaju, ako i gdje god se to može primijeniti. Vraćaju se po izvršenju ili poništenju
narudžbe. Uz podložnost bilo kojim drugim pravima, Naručitelj može tražiti povrat materijala
ako Ponuditelj prekrši gore navedene obveze. Ponuditelj nema pravo na zadržavanje.
Ponuditelj izričito izjavljuje da posjeduje sva industrijska ovlaštenja kao i sve druge dozvole
potrebne da se osigura pružanje usluga kao što je dogovoreno u ugovoru i da će, na zahtjev
Naručitelja, dostaviti Naručitelju te dokumente. Ako su za izvršenje radova potrebna posebna
odobrenja državnih upravnih tijela, dozvole ili postupci preuzimanja, Ponuditelj će iste
pravovremeno ishoditi bez posebne naknade.
U bilo kakvom slučaju spora, Ponuditelj nije ovlašten zadržati ili obustaviti isporuke bilo kakvih
proizvoda ili usluga za koje je dobio narudžbu Naručitelja.

4. Pravni slijednici
Naručitelj je ovlašten prava i obveze iz ugovornog odnosa s Ponuditeljem koji bude odabran
za dobavu predmeta nabave prenijeti na drugo poduzeće unutar M SAN Grupe. Dobavljač
nema pravo na otkazivanje ugovora zbog takvog prijenosa.
Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Ponuditelj nema pravo bez suglasnosti Naručitelja
prenijeti bilo kakva prava i obveze iz ugovora, uključujući prava na naknade i bilo kakva prava
na naknadu štete, na treće osobe.

5. Zaštita okoliša, isporuke roba opasnih za okoliš
Naručitelj posluje u skladu s ISO 14001 Sustavom upravljanja okolišem, te je za isti certificiran.
Sukladno tome, kao i zakonskoj obvezi informiranja, Ponuditelj mora Naručitelju staviti na
raspolaganje sve potrebne i korisne informacije o robi i/ili uslugama koje je potrebno
isporučiti, a odnose se na upute za ispravno skladištenje i sigurnosno-tehnički list u skladu s
uredbama 91/155/EEZ, 93/112/EZ i 99/45/EZ. Nadalje, Ponuditelj mora Naručitelja dodatno
upozoriti na mogućnost nastanka opasnog otpada od robe koju isporučuje te se pritom mora
posebno osvrnuti na način, vrstu i mogućnosti zbrinjavanja. Ponuditelj je obvezan na zahtjev
Naručitelja bez posebne naknade primiti natrag otpad od urednog korištenja robe koju je
isporučio ili istovrsne proizvode, u smislu Zakona o gospodarenju otpadom, što je pak
ograničeno opsegom količine robe koju je isporučio. Ukoliko Ponuditelj odbije ili nije u
mogućnosti angažirati od strane Naručitelja prihvatljivog poddobavljača ili samostalno izvršiti
prihvat otpada, Naručitelj ima pravo zbrinuti otpad na trošak Ponuditelja.
Ponuditelj jamči da je roba koju će isporučiti na temelju narudžbe u skladu s RoHS (Restriction
of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) i time u
skladu s direktivom EZ ROHS o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i
elektroničkoj opremi (direktiva 2002/95/EZ) u trenutku isporuke. Ako isporučena roba nije u
skladu sa standardima RoHS, Ponuditelj je dužan Naručitelju nadoknaditi sve štete koje
nastanu kao posljedica takve isporuke, ne dovodeći u pitanje moguće jamstvene zahtjeve
Naručitelja.
Ako Ponuditelj isporučuje zakonski dopuštene proizvode koji na bilo koji način ili u bilo kojem
opsegu podliježu ograničenjima s obzirom na tvari i/ili obvezama informiranja o tvarima (npr.
REACH - registracija, procjena, odobrenje i ograničenje kemikalija), Ponuditelj se obvezuje o
tome detaljno, pismenim putem informirati Naručitelja, i to najkasnije do trenutka prve
isporuke proizvoda. Prethodno navedeno vrijedi samo za zakone koji se primjenjuju u sjedištu
Ponuditelja ili Naručitelja ili na mjestu koje je Naručitelj odredio kao mjesto isporuke.
Ponuditelj se obvezuje deklarirati na prethodno navedeni način i one tvari koje su u trenutku
narudžbe navedene u bilo kojem od strane Naručitelja propisanom popisu tvari koje je
potrebno deklarirati.

Ukoliko isporuka sadrži robu koja je u skladu s međunarodnim odredbama klasificirana kao
opasni teret, Ponuditelj mora o tome Naručitelja obavijestiti najkasnije u potvrdi
narudžbenice u obliku koji je dogovoren između Ponuditelja i Naručitelja.

6. Isporuke softvera
Ako nije drukčije dogovoreno u narudžbi, hardver i softver uvijek čine jedan proizvod.
Ako Ponuditelj treba isporučiti softver koji nije razvio za Naručitelja, Ponuditelj daje Naručitelju
prenosivo i neisključivo pravo na korištenje tog softvera. Trajanje prava na korištenje ne ograničava se
u slučajevima kada je dogovorena jednokratna isplata za korištenje tog softvera. Za softverske
proizvode koji su razvijeni za Naručitelja, Ponuditelj će Naručitelju dati isključivo i prenosivo pravo koje
je vremenski neograničeno i zabranjuje Ponuditelju korištenje softvera za bilo koju namjenu. Ako nije
drukčije ugovoreno, softver se isporučuje zajedno s posljednjom verzijom izvornog koda. Ponuditelj
instalira softver. Nakon instalacije softvera, Ponuditelj dostavlja nosač podataka koji se može
pregledati na Naručiteljevom sustavu u izvornom kodu i objektnom kodu s pripadajućom
dokumentacijom (sadržaj i struktura nosača podataka, program i grafikoni protoka podataka, postupci
ispitivanja, ispitni programi, obrada grešaka, itd.). Osim te dokumentacije, Ponuditelj Naručitelju prije
prihvaćanja dostavlja sveobuhvatnu korisničku dokumentaciju u pisanom obliku na hrvatskom jeziku
i/ili bilo kojem jeziku po Naručiteljevom odabiru i u više primjeraka.
Softver koji je razvijen za Naručitelja izričito se prihvaća u obliku zapisnika o preuzimanju u pismenom
obliku ako zadovoljava dogovorene funkcionalne specifikacije. Svi popravci koje treba izvršiti
Ponuditelj također će biti uključeni u zapisnik o preuzimanju. Ako Naručitelj ne prihvati isporuku 60
dana nakon Ponuditeljeve obavijesti o spremnosti za preuzimanje, ili ako Naručitelj odbije
preuzimanje bez obrazloženja, softver će se smatrati prihvaćenim nakon najmanje 60 dana testnog
rada bez naknade i ako je takav testni rad dao zadovoljavajuće rezultate (sukladno ugovorenim
ključnim pokazateljima uspješnosti (KPI) i razinama kvalitete usluge (SLA)) i nije uzrokovao nijednu
poruku o grešci. U slučaju nedoumice, navedeno razdoblje počinje s komercijalnom uporabom
softvera od strane Naručitelja ili Naručiteljevih krajnjih korisnika, zavisno o tome tko je ugovoren kao
krajnji korisnik u pojedinom slučaju/predmetu nabave.
Ponuditelj u jamstvenom roku bez naknade daje Naručitelju na raspolaganje sve kasnije verzije
programa u kojima su greške odstranjene (ažurirane verzije). Nadalje, Ponuditelj nudi Naručitelju
održavanje softvera po konkurentnoj tržišnoj cijeni najmanje 24 mjeseca od datuma preuzimanja. U
skladu s tim, naknade za održavanje bit će smanjene u jamstvenom roku.
Ponuditelj obavještava Naručitelja – najkasnije do potvrde narudžbe – sadrže li proizvodi i usluge koji
trebaju biti dostavljeni softver otvorenog koda u skladu s aktualnom definicijom instituta ifrOSS
(Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software, www.ifross.org). Ako Ponuditelj
prekasno ili uopće ne obavijesti da njegove usluge sadrže softver otvorenog koda, Naručitelj ima pravo
poništiti narudžbu. Ponuditelj je u tom slučaju obvezan obeštetiti Naručitelja i osloboditi ga od
odgovornosti.

7. Izmjene ugovorenog opsega i vremenskog izvršenja
Naručitelj pridržava pravo u bilo koje vrijeme zahtijevati od Ponuditelja da obustavi ispunjenje
ugovora. Ako se ispunjenje ugovora obustavi na razdoblje dulje od 30 dana, Ponuditelj mora
Naručitelju detaljno prikazati troškove koji su za njega nastali zbog takve obustave. Međutim,
Naručitelj nije odgovoran Ponuditelju za izgubljenu dobit. Ponuditelj može tražiti nadoknadu
samo za dokazani trošak. Ponuditelj ne može tražiti nadoknadu za troškove koji su nastali kao
rezultat obustave kraće od 30 dana, niti za troškove nastale tijekom tih 30 dana, ako je
obustava trajala duže od 30 dana.
Naručitelj pridržava pravo povući se iz ugovora, u cijelosti ili djelomično, bez obzira na moguću
krivnju Ponuditelja. U tom slučaju Ponuditelj ima pravo naplatiti Naručitelju samo usluge za
koje je dokazano da su izvršene do datuma povlačenja, umanjeno za sve moguće odbitke i
uštede koje proizlaze iz ili se odnose na povlačenje.
Naručitelj također zadržava pravo mijenjati opseg isporuke ili usluga. Ponuditelj ima pravo na
odgovarajuće prilagodbe u ugovornoj cijeni, za koje po dostavi prijedloga za prilagodu mora
dobiti pisanu suglasnost Naručitelja.

8. Posljedice neispunjenja obveza
Naručitelj ima pravo zaračunati kaznu u visini od 0,5% od ukupne vrijednosti narudžbe za svaki
započeti kalendarski dan kašnjenja s isporukom robe ili usluga, do maksimalno 10% ukupne
vrijednosti narudžbe. Takva je kazna neovisna od krivnje Ponuditelja i bilo kakvog dokaza
štete. Naručitelj pridržava pravo na odštetu koja premašuje iznos kazne. U slučaju kašnjenja,
Naručitelj ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati ugovor Ponuditelju nakon isteka
razumnog dodatnog roka za isporuku od strane Ponuditelja. To vrijedi i ako je Naručitelj dotad
prihvaćao zakašnjele parcijalne isporuke. U slučaju da se za vrijeme trajanja roka za isporuku
može vidjeti da Ponuditelj neće uredno isporučiti robu ili usluge ili ispuniti obveze u
dogovorenom roku, Naručitelj ima pravo poduzeti sve potrebne mjere kako bi spriječio
neminovno kašnjenje isporuke o trošku i riziku Ponuditelja.
Ukoliko postoje bilo kakva otvorena potraživanja od strane Naručitelja prema Ponuditelju,
Naručitelj je ovlašten odbiti iznos istih od iznosa otvorenih potraživanja pri prvom idućem
plaćanju.
Ako je protiv Ponuditelja pokrenut stečajni postupak ili ako dođe do promjene u vlasničkoj
strukturi Ponuditelja, Naručitelj ima pravo u potpunosti ili djelomično odstupiti od ugovora, a
da ne snosi proceduralne posljedice. Ponuditelj mora odmah o takvim okolnostima
obavijestiti Naručitelja. Sva dokumentacija, kao što su planovi, nacrti i modeli postaju
vlasništvo Naručitelja čak i u slučaju prijevremenog raskida ugovora, i na zahtjev se predaje
Naručitelju. Ponuditelj daje Naručitelju isključivo, neopozivo podlicencno pravo korištenja bez
potraživanja dodatne naknade, i to neograničeno u pogledu sadržaja, vremena, kao i
odgovarajuću dozvolu za korištenje djela koja proizlaze iz ovog ugovora.

Naručitelj je prema tome ovlašten u prvobitnom ili izmijenjenom obliku implementacijom ili
realizacijom iskoristiti ili na bilo koji drugi način upotrijebiti nacrte ili ostalu dokumentaciju
bez sudjelovanja ili suglasnosti Ponuditelja.
Ukoliko Ponuditelj odstupi u bilo kojoj mjeri od bilo kojih u ovom dokumentu definiranih ili u
popratnim/modificiranim uvjetima nabave definiranih uvjeta, kao i smjernica jasno
iskomuniciranih od strane zaposlenika i ovlaštenih osoba Naručitelja, Naručitelj zadržava
pravo na djelomičnu ili potpunu obustavu plaćanja i naknada Ponuditelju, do trenutka kada
se obje strane usuglase da je odstupanje eliminirano i da su pritom uzeti u obzir troškovi koji
su rezultirali izravno iz pojave odstupanja ili postoji mogućnost da bi mogli nastati uslijed
budućih posljedica odstupanja od navedenih uvjeta nabave. Naručitelj sukladno navedenome
ne prihvaća odgovornost (financijsku, materijalnu, pravnu, ni bilo kakvu drugu) za štete koje
rezultiraju ili mogu u budućnosti rezultirati kao posljedica odstupanja Ponuditelja od
definiranih uvjeta nabave.
9. Mjesto izvršenja, primjenjivi zakoni, sudska nadležnost, salvatorna klauzula
Mjesto izvršenja za isporuke roba i/ ili usluga jest odredišna lokacija koju prilikom slanja
narudžbenice odredi Naručitelj. Ukoliko ista iz narudžbe nije jasna, Ponuditelj je dužan
zatražiti potrebne informacije o mjestu izvršenja isporuke od Naručitelja, te sukladno
navedenome Naručitelj ne preuzima odgovornost ni dodatne troškove koji mogu rezultirati
izvršenjem isporuke na pogrešnu odredišnu lokaciju, povezana kašnjenja, nedostatak opreme
za preuzimanje i slično.
Mjesto izvršenja plaćanja jest sjedište Naručitelja.
Primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, uz isključenje trgovačkih običaja i prakse (trgovačke
uzance), kolizijskih pravila međunarodnog privatnog prava te pravila Bečke (UN) konvencije o
ugovorima o međunarodnoj trgovini robom.
Za sporove, posebice o provođenju ugovora ili o zahtjevima koji proizlaze iz ugovora, isključivo
je nadležan sud u Zagrebu. Međutim, Naručitelj također zadržava pravo pokrenuti postupak
protiv Ponuditelja pred bilo kojim drugim sudom, npr. pred sudom opće nadležnosti
Ponuditelja.
Ponuditelj nadoknađuje Naručitelju sve troškove potrebne za pokretanje odgovarajućeg
pravnog postupka, uključujući odvjetničke honorare i sve Naručiteljeve troškove nastale prije
postupka.
Naručiteljeva obveza ispunjenja ovog Ugovora uvjetovana je ograničenjima koje proizlaze iz
zahtjeva vanjskotrgovačkih i carinskih propisa hrvatskog i međunarodnog prava ili bilo kakvog
embarga i/ili drugih sankcija. Ukoliko bilo koja odredba ugovora sklopljenog između
Ponuditelja i Naručitelja postane djelomično ili potpuno ništetna, ostale odredbe takvog
ugovora i dalje ostaju na snazi. Ništetne odredbe imaju se u skladu sa smislom i svrhom
ugovora zamijeniti odredbama koje će se po svom ekonomskom učinku približiti ništetnim
odredbama koliko je to pravno moguće.

10. Fakturiranje i uvjeti plaćanja
Fakture moraju sadržavati sve pojedinosti narudžbenice uz koju se vežu i moraju se dostaviti
Naručitelju u što kraćem roku po isporuci robe i/ili izvršenju usluga. Preslike faktura moraju
se označiti kao duplikati. Fakture moraju biti formulirane i strukturirane tako da omoguće
uspoređivanje s narudžbom i njihovu reviziju. Sve fakture moraju sadržavati broj
narudžbenice i podatke narudžbenice. Fakture koje se odnose na obavljene usluge i montažu
moraju biti popraćene primopredajnim zapisnikom koji je potvrdio Naručitelj. Fakture koje se
odnose na robu za koju su potrebna dodatna odobrenja (npr. u slučaju uvoza, izvoza i sl.)
moraju sadržavati sve zahtjeve za označavanjem propisane relevantnim nacionalnim i
internacionalnim propisima i Uredbama. Ponuditelj također mora osigurati porezni broj
najkasnije uz dostavu fakture.
Naručitelj pridržava pravo vratiti fakture, a da ih ne obradi ako one ne ispunjavaju njegove
uvjete, osobito one uvjete koji se odnose na podatke narudžbenice ili porezne propise. U tom
slučaju smatrat će se da fakture nisu ni predane.
Plaćanje se ne smatra potvrdom da su roba i/ili usluge isporučene u skladu s ugovorom, niti
odricanjem od bilo kojeg drugog prava koje pripada Naručitelju. Smatrat će se da su plaćanja
pravovremeno izvršena po izvršenju naloga za prijenos u banci Naručitelja do datuma
dospijeća uplate. Ponuditelj snosi bankovne troškove koji nastaju za banku koja prima uplatu.
Ako iz bilo kojeg razloga ugovoreno osiguranje nije (ili više nije) na raspolaganju, Ponuditelj je
dužan osigurati Naručitelju jednakovrijedno osiguranje.
Osim ako nije drugačije ugovoreno, plaćanja se vrše 60 dana po isporuci robe, odnosno
dostavi od strane Naručitelja potpisanog primopredajnog zapisnika o odrađenim uslugama,
te dostavi popratne dokumentacije, kao i valjane fakture, koja sadrži sve elemente
propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost.
Valjanom fakturom smatra se faktura koja sadrži sve zakonski definirane elemente, te je
ispostavljena sukladno smjernicama Naručitelja iz ove odredbe, kao i ugovorenim
komercijalnim uvjetima.
Ukoliko se radi o ratama najma, održavanja, leasinga ili slično: račun se ispostavlja na kraju
obračunskog perioda (mjesec ili kvartal). Zadnji dan u obračunskom periodu smatra se
danom izvršenja usluge

11. Valjanost ponude
Ukoliko tekstom poziva na dostavu ponuda ili popratnom dokumentacijom nije drugačije
navedeno, valjanost ponude mora biti minimalno 60 dana od dana slanja iste na KING ICT
d.o.o. i/ili povezana poduzeća.

12. Odgovornost za kontrolu procesa uvoza/unosa/izvoza resursa za potrebe projekta
Ukoliko neke od usluga i/ili proizvoda sadržanih u ponudi Ponuditelja podliježu procesu
kontrole uvoza/unosa/izvoza, ponuda treba sadržavati:
a) Popis usluga i/ili proizvoda zahvaćenih pojedinom kontrolom;
b) Popis svih kontrola kojima ponuda ili bilo koji njen sastavni dio podliježu;
c) Popis restrikcija koje rezultiraju ili mogu rezultirati provedbom kontrola.
Cilj ove odredbe je prvenstveno prezentirati Naručitelju što bolji uvid u rizičnost izvođenja
projekta nabave, te pokazati kako Ponuditelj istima upravlja.

13. Transport, isporuka i pakiranje
Od Ponuditelja se traži da načelno sve stavke ponude navodi sukladno “DDP” (Delivery, DutyPaid) uvjetima isporuke, kao što je definirano dokumentom “Incoterms 2010”.
To podrazumijeva da Ponuditelj snosi odgovornost i troškove za dobavu i isporuku opreme i
usluga, te popratnih dijelova, ambalaže, opreme, radne opreme i slično, troškova pakiranja,
transporta i osiguranja, do isporuke na mjesto koje Naručitelj odredi. Ako je u ovom slučaju
dogovorena isporuka na gradilišta ili izravno trećim osobama, Ponuditelj snosi troškove i rizik
za isporuku i istovar robe, a Naručitelj ni u kom slučaju ne snosi troškovi niti preuzima rizik za
eventualne skrivene nedostatke na robi.
Ponuditelj je sukladno navedenome dužan pravovremeno obavijestiti Naručitelja ukoliko je
pri isporuci potrebno angažirati posebne resurse (npr. ljudstvo, kran, viličar i slično) i povezani
trošak jasno naznačiti u svojoj ponudi.
Osim ako Naručitelj ne zatraži određeni način prijevoza, roba se mora otpremiti uz najmanji
mogući trošak. U suprotnom, Ponuditelj snosi sve negativne posljedice i dodatni trošak,
uključujući dodatni trošak koji proizlazi iz potrebe da se poštuje rok isporuke tako da se roba
pošalje ekspresnom pošiljkom.
Ukoliko ponuda sadrži bilo kakva odstupanja od navedenih uvjeta, Ponuditelj je ista dužan
jasno naznačiti uz pojedine stavke sadržane u ponudi.

14. Jamstva i podrška
Ponuditelj je dužan osigurati jamstvo i podršku Naručitelju u trajanju od minimalno 12
mjeseci za isporučenu robu/opremu/usluge (ukoliko ugovorom ili popratnom
dokumentacijom nije drugačije definirano), počevši od dana stavljanja robe, odnosno
opreme u funkciju, odnosno potpisivanja zapisnika o izvršenoj usluzi od strane Ponuditelja i
zaposlenika i/ili ovlaštene osobe Naručitelja.
Naručitelj ima pravo podnijeti odštetni zahtjev zbog bilo kakvih skrivenih ili prikrivenih
nedostataka i nakon isteka jamstvenog roka u roku od 6 mjeseci od nakon što je obavijestio
Ponuditelja o navedenim nedostacima. U slučaju proizvoda koji ostaju u svojoj izvornoj
ambalaži sve do njihove uporabe ili daljnje prodaje, svi nedostaci uočeni na proizvodima
izvađenim iz ambalaže smatrat će se skrivenim ili prikrivenim nedostacima.
U slučaju zamjene ili vraćanja s popravka, jamstveni rok počinje teći ponovo od trenutka
vraćanja s istih.
Ako je zbog neispravnog funkcioniranja izvršena zamjena stvari ili njezin bitan popravak,
jamstveni rok se produžuje dodatno i za period nemogućnosti korištenja, osobito ukoliko je
Naručitelj zbog popravka/uklanjanja nedostatka bio spriječen u uporabi stvari.
U slučaju dvojbe, jamstvena obveza Ponuditelja obuhvaća također i troškove popravka
nedostatka na licu mjesta.
Sav materijal, dijelovi, rad i sl. vezani uz navedeno jamstvo, odnosno podršku isporučuju se
bez dodatnog troška, u definiranom roku od nastanka uvjeta za realizaciju istih, odnosno u
roku u kojem isti neće izazvati dodatne troškove i/ili druge rizike poslovanju i/ili poslovnom
modelu Naručitelja, a najduže u roku od 24 sata od prijave slučaja.
Ponuditelj je dužan osigurati odgovarajuće kvalificirane osobe na ispunjenju navedenih
uvjeta, te na zahtjev Naručitelja predočiti dokaz o istome u najkraćem roku, a maksimalno
unutar 4h od primitka zahtjeva od strane Naručitelja.
Navedena jamstva i podrška ne uključuju potrošni materijal i dijelove koje je Ponuditelj
definirao kao potrošne, te koji nastaju iz standardnog korištenja robe ili opreme.

15. Sprječavanje korupcije
Ponuditelj neće tražiti, prihvatiti niti dati nikakve povlastice niti benefite koji bi služili u svrhu
podmićivanja. Unatoč mogućim pritužbama od strane Ponuditelja, Naručitelj zadržava pravo
prekinuti ugovor sa trenutnim učinkom ako Ponuditelj ne poštuje obveze navedene u
odredbi o sprječavanju korupcije. Ugovor kao i kompletna poslovna suradnja, temelje se na
zajedničkoj obvezi ugovornih strana da poduzmu sve što je u njihovoj moći kako bi se
spriječila korupcija.

Ponuditelj mora najkasnije s podnošenjem ponude pismeno obavijestiti Naručitelja ako je
Ponuditelj, član njegove uprave ili opunomoćenik u periodu od 5 godina prije datuma
podnošenja ponude u bilo kojem trenutku pred nekim nacionalnim sudom bio tužen i/ili
pravomoćno osuđen zbog podmićivanja dužnosnika.
Ponuditelj se obvezuje na pridržavanje zakona primjenjivog pravnog poretka. Ponuditelj
neće niti aktivno niti pasivno, izravno niti neizravno sudjelovati u bilo kojem obliku
podmićivanja, povredi temeljnih prava svojih suradnika ili u radu djece.
Ponuditelj jamči i potvrđuje Naručitelju da će poštovati sve primjenjive zakone, politike i
procedure koje se odnose na transakcije iz njihovog ugovornog odnosa, uključujući, bez
ograničenja, sve antikorupcijske zakonske odredbe, kao i interne propise Naručitelja sa
kojim je upoznat i/ili su dostupni na službenim internet stranicama Naručitelja, a posebice:
a) da neće izravno ili neizravno davati/nuditi novac ili druge pogodnosti:
 državnim dužnosnicima i službenicima (uključujući sve osobe koje obnašaju
izvršne, pravne, sudske ili administrativne dužnosti, bilo da su izabrani ili
imenovani, kao i sve javne organizacije odnosno osobe koje obnašaju službenu
dužnost za ili u ime vladinih tijela, javnih poduzeća ili poduzeća u vlasništvu
države),
 radnicima i rukovodećim osobama Naručitelja ili bilo kojoj drugoj osobi, pravnoj
ili fizičkoj, koja radi za ili u ime Naručitelja,
 političkim strankama ili stranačkim dužnosnicima te kandidatima za političke
funkcije i položaje,
 svakoj drugoj osobi ako zna da će cijeli iznos ili dio takvog novca ili vrijedne stvari
biti ponuđen, dat ili obećan nekoj od gore navedenih osoba ili organizacija, ako je
takvo davanje suprotno propisima ili pravilima primatelja i/ili je cilj davanja
utjecaj na odlučivanje i ostvarivanje nepripadnih prednosti u poslovanju.
b) da, prema najboljim saznanjima Ponuditelja, nitko od predstavnika ili zaposlenika
Ponuditelja ili članova njihove uže obitelji nema značajan (5% ili veći) vlasnički udio ili
neko drugo pravo ili interes u dobiti Naručitelja;
c) da će, na traženje Naručitelja, od svojih dobavljača, konzultanata, podizvođača,
agenata ili zastupnika, pribaviti izjavu koja sadrži suštinski slične odnosno
odgovarajuće odredbe kao odredbe sadržane u ovim Općim odredbama i uvjetima
nabave i suradnje;
d) da će u roku od 15 dana od najave Naručitelja omogućiti reviziju poslovanja u svezi
sa poslovnim odnosom temeljenim na ugovoru s Naručiteljem, a koja ima za cilj
provjeru usklađenosti s odredbama ovih Općih odredbi i uvjeta nabave i suradnje;
e) da Ponuditelj, njegovi vlasnici, rukovoditelji ili izvršitelji poslova povezanih s
ugovorom zaključenim s Naručiteljem nisu bili službeno optuženi, okrivljeni ili
osuđeni, niti su priznali krivnju za kaznena djela povezana s korupcijom i
gospodarskim kriminalom;
f) da će svaku sumnju u kršenje ove odredbe, bez odgode, pismenim putem, prijaviti
Naručitelju
U slučaju kršenja ove odredbe za sprječavanje i prevenciju podmićivanja i korupcije,
Naručitelj može raskinuti svaki ugovor zaključen s Ponuditeljem s trenutnim učinkom, a
Ponuditelj će biti obvezan obeštetiti Naručitelja za štetu nastalu uslijed takve povrede.

